ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

1/2012
ordinari
26 de gener de 2012
de 21.00 a 22.40 h
saló de sessions de la casa consistorial

Assistents
David Rodríguez i González (ERC), alcalde president
Salvi Nofrarias i Bellvehí (ERC), segon tinent d’alcaldia
Sara Alarcon i Postils (ERC), tercera tinenta d’alcaldia
Maria Tripiana i Viladrich (ERC), quarta tinenta d’alcaldia
Judit Cardona i Calvo (ERC)
Isabel Roca i Guitart (ERC)
Encarna Tarifa i Fernández (PSC)
Esteve Algué i Cardona (CiU)
Francesc Azorín i Montañà (CiU)
Anna M. Viladrich i Barcons (CiU)
David Manzano i Soler (CiU)
Sílvia Torra i Vila (CiU)
Immaculada Jané i Viñals, secretària actal.
S'ha excusat d'assistir-hi
Lluís Xavier Gonzàlez i Villaró (ERC), primer tinent d’alcaldia

Desenvolupament de la sessió
L’alcalde declara oberta la sessió per tractar dels assumptes següents inclosos en l'ordre del
dia.
Abans, però, explica que Lluís Xavier Gonzàlez i Villaró està de baixa per malaltia i per aquest
motiu no assisteix a la present sessió plenària.
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
L’alcalde demana si cap membre de la corporació ha de formular alguna observació a l’acta de
la sessió del dia 1 de desembre de 2011.
Pren la paraula Esteve Algué i en relació al tercer punt de l’ordre del dia, on diu “hi havia la
promesa de rebaixar un 10% la despesa corrent”, cal que hi digui: “hi havia la promesa de
rebaixar un 10% la despesa corrent en quatre anys”.
A continuació, i una vegada incorporada l’esmena formulada, l’acta que se sotmet a votació
s’aprova per unanimitat dels dotze regidors presents.

2. Aprovació de la rectificació del padró d’habitants de Solsona a 1 de gener de 2012
“Havent-se confeccionat la renovació del padró municipal d'habitants de Solsona a 1 de gener
de 2012, amb el resultat final de 9.343 habitants,
Es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de l'acord següent:
1. Aprovar la renovació del padró municipal d'habitants de Solsona, a 1 de gener de 2012,
amb el resultat de 9.343 habitants, dels quals 4.661 són homes i 4.682 són dones.
2. Exposar al públic, per un termini de vint dies, els treballs de renovació efectuats, a fi que
es puguin presentar aquelles reclamacions i/o al·legacions que es considerin pertinents.”
Intervé en primer lloc David Rodríguez, l’alcalde, i, en relació a les dades que s’han llegit, en
destaca, d’una banda, el fet que, per primera vegada, el nombre d’homes supera el de dones i,
de l’altra, la reducció percentual de la població immigrant, que ha passat del 19 al 17,9% i que
s’ha fet més palesa al nucli antic.
Parlant encara de la població immigrada, destaca el descens de la població marroquina en
unes 100 persones, tot i que encara continua sent el col·lectiu més nombrós, per davant de la
població romanesa.
Continua encara amb la paraula l’alcalde i remarca el fet que hi ha hagut mes naixements que
defuncions.
Francesc Azorín destaca l’elevat nombres de canvis de domicili, 972 en concret, una dada que,
respon l’alcalde, és similar a la d’exercicis anteriors.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és aprovada
per la unanimitat dels dotze regidors assistents a la sessió d’avui.
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3. Propostes d’actuació de l’Agenda 21 per l’exercici 2012
“El Ple de l’Ajuntament de Solsona en la sessió del dia 30 de setembre de 2010 aprovà
l’Agenda 21 de Solsona.
Per començar a desplegar el programa amb accions concretes el ple de l’Ajuntament de
Solsona en la sessió duta a terme el dia 25 de novembre de 2010 aprovà al pla d’actuacions
a realitzar durant les anualitats 2010-2011.
Atès que el passat 29 de desembre de 2011 es reunió la Comissió de Seguiment de
l’Agenda 21 i acordà donar el vist-i-plau al calendari d’actuacions per l’exercici 2012,
En base a aquests fets, es proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
Aprovar el llistat d’actuacions de emmarcades dins l’agenda 21, anualitats 2012, que són les
que es detallen en forma d’annex.
ANNEX
ACCIONS QUE TENEN CONTINUÏTAT DURANT L’ANY 2012
Codi
Acció
acció
1.1.2

Donar continuïtat a les accions previstes en el Pla director de la Ribera de Solsona

3.1.3

Treballar amb empreses de transport per millorar el servei

3.1.4

Fomentar l'ús de l’autobús interurbà

4.2.1

Elaborar un informe anual sobre consums d'aigua a Solsona

5.1.5

Dotar als equipaments municipals dels contenidors i/o les papereres necessaris per a fer
la recollida selectiva

5.1.7

Servei d'assessorament sobre la gestió de residus a les activitats econòmiques

6.2.1
6.2.2

Sol·licitar la realització de campanyes de mesurament dels nivells de immissió
(contaminació atmosfèrica)
Donar continuïtat al pacte local per al desplegament d'infraestructures de telefonia mòbil
de Solsona (Gecodit)

7.1.1

Continuar amb la implantació del Pla Director Turístic de Solsona

7.3.2

Sessions tècniques per a la generació d'idees d'empresa

7.3.3

Incorporació de criteris ambientals i socials en la gestió viver d'empreses

7.3.4

Anàlisi sobre els nous jaciments d'ocupació

8.1.8

Continuar amb la celebració de la Setmana de Mobilitat Sostenible i Segura

8.1.13

Continuar amb el programa d'Escoles Verdes
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8.2.1

Incorporar informació ambiental al web de l'Ajuntament de Solsona

8.2.2

Integrar activitats de conscienciació ambiental i de coneixement del medi natural en el
pla de suport a l'educació del Solsonès

9.2.1
9.2.2

Mantenir el web dels infants
Consolidar el Portal de les Entitats

9.2.4

Implantar el Pla Municipal d'Igualtat d'oportunitats

9.2.5

Promoure la creació de serveis intermedis per la gent gran

10.2.2

Implantació de criteris ambientals i socials en la compra de béns i la contractació de
serveis de l'Ajuntament de Solsona

ACCIONS PREVISTES PER AL 2012
Codi
Acció
acció
CONSERVACIÓ I MILLORA DEL PATRIMONI NATURAL I ELS ESPAIS VERDS DEL
1.
MUNICIPI
Organització d’una campanya de sensibilització sobre les necessitats de recollir els
1.2.1
excrements dels gossos a la via pública.
1.2.2

Realització d’un major manteniment dels espais públics.

1.2.5

Promoció d’un curs sobre la gestió municipal de l’arbrat.

2.

REDUCCIÓ DELS IMPACTES DEL CONSUM ENERGÈTIC

2.1.1
2.1.2
2.1.3

Continuïtat i ampliació de serveis i funcions del Punt d’Informació de l’Energia.
Organització d’un cicle de sessions informatives sobre energies renovables adreçat a la
ciutadania.
Organització d’un cicle de sessions informatives sobre energies renovables adreçat a
professionals i instal·ladors.

2.2.1

Elaboració del pla estratègic de l’energia de les de les instal·lacions municipals.

2.2.3

Promoció del Nadal amb eficiència energètica.

3.

ASSOLIMENT D’UN MODEL DE MOBILITAT MÉS RACIONAL

3.1.2

Realització d’una campanya de difusió dels horaris de tots els serveis de transport públic
del municipi.

3.2.2

Intensificació del control dels estacionaments il·legals.

4.

MILLORA DE L’EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ I L’ÚS DE L’AIGUA

4.1.1.

Implantació de les accions previstes en el Pla Director del servei d’aigua.

4.1.2.

Realització de revisions periòdiques sobre l’estat de la xarxa d’abastament d’aigua.

4.1.3.

Ampliació de la xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals a tot el municipi (Fins 2020).

4.2.2.

Finalització de la cartografia de la xarxa d’abastament i clavegueram del municipi.

4.2.4.

Incorporació de nous comptadors en aquells punts on no n’hi hagi.

4.3.2.

Incorporació de sistemes eficients de reg als parcs i jardins del municipi.
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5.
5.1.1.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.6.
6.

DISMINUCIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS I MILLORA DE LA GESTIÓ
Ampliació del servei de la deixalleria
Adaptació de la distribució dels contenidors i la freqüència de recollida dels contenidors a
les necessitats de cada moment.
Intensificació del control policial de la normativa que regula l’abocament de residus a la via
pública.
Implantació d’un sistema de recollida d’oli domèstic a la via pública.
PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ DEL MEDI NATURAL

6.1.1.

Elaboració i aprovació del mapa de capacitat acústica.

6.1.2.

Elaboració i aprovació de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions.

6.1.3.

Continuïtat de les campanyes periòdiques de control de soroll de motocicletes i ciclomotors.

6.1.4.

Elaboració del pla d’adequació de la il·luminació exterior

7.

PROMOCIÓ DE LA CREACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES I DE BAIX
IMPACTE AMBIENTAL

7.1.2.

Elaboració de l’inventari i la planificació dels camins públics del municipi de Solsona.

7.1.4.

Dinamització del comerç local d’una manera integral.

7.2.1.

Suport a la creació d’una marca de qualitat per als productes locals del Solsonès.

8.
8.1.1.

SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ DE LA POBLACIÓ EN TEMES AMBIENTALS I EN EL
CONEIXEMENT DEL TERRITORI
Manteniment de campanyes informatives sobre la recollida selectiva adreçades a la
ciutadania.

8.1.3.

Organització de jornades de portes obertes a la deixalleria municipal.

8.1.4.

Organització d’una campanya per reduir la despesa energètica a la llar.

8.1.5.

Organització d’una campanya per reduir la despesa energètica en activitats econòmiques.

8.1.6.

Celebració de la Setmana de l’Energia.

8.1.7.

Organització de campanyes periòdiques d’educació ambiental per a promoure l’estalvi
d’aigua a les llars.

8.1.10. Elaboració d’un pla de divulgació dels valors naturals.
8.1.11. Continuïtat de la Setmana del Medi Ambient
9.
9.1.3.
10.

PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I LA COHESIÓ SOCIAL
Dinamització de la coordinadora d’entitats esportives.
MILLORA DEL CONTROL I LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL

10.1.3. Manteniment de l’activitat del Consell Municipal de Sostenibilitat.

Judit Cardona, regidora delegada de Medi Ambient, comenta que les accions que, en el marc
de l’Agenda 21 es proposen per a l’exercici 2012, impliquen la totalitat de les regidories, així
com la col·laboració d’altres entitats i organismes.
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Pel que fa al detall de les actuacions proposades, explica que han estat prèviament debatudes
al Consell Municipal de Sostenibilitat.
Continua encara amb la paraula la regidora de Medi Ambient i, de les 29 actuacions
proposades, en destaca les següents:
-

campanya de sensibilització en relació als excrements dels gossos
ampliació del servei de deixalleria amb la col·locació a la via pública d’una
minideixalleria
reducció de la freqüència del servei de recollida de rebuig de sis a cinc recollides
setmanals
implantació de la recollida d’olis domèstics, amb la col·locació de dos contenidors a la
via pública
elaboració del mapa de capacitat acústica del municipi

Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és aprovada
per la unanimitat dels dotze regidors assistents a la sessió d’avui.

4. Aprovació dels estatus de l’Associació “Municipis per la Independència”
A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del Ple i
que es transcriu a continuació:
“Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la Independència i
el text dels seus Estatuts, que s’adjunten, el Ple municipal de l’Ajuntament de Solsona
acorda:
Primer. Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic, en
data 14 de desembre de 2011.
Segon. Aprovar els estatuts que regulen l’Associació, i que s’adjunten a la proposta.
Tercer. Facultar a l’alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels
precedents acords.
Quart. Delegar a David Rodríguez i González, alcalde de Solsona, per representar aquest
ajuntament davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.
Cinquè. Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la
Independència domiciliada al C/ Ciutat, 1 – 08500 Vic.”
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Pren la paraula l’alcalde i comenta que aquest punt està directament relacionat amb el que
es va aprovar al ple anterior i que suposava l’adhesió de l’Ajuntament de Solsona a
l’Associació, de la qual en formen part ja un total de 219 municipis i que representen una
població de 1.589.464 persones. D’altra banda, continua dient l’alcalde, el proppassat dia
23 de gener es van començar els treballs que, a la llarga, han de dur a la convocatòria d’un
referèndum vinculant.
Per la seva banda, Encarna Tarifa palesa que, des del grup del PSC, amb la voluntat de
respectar totes les possibilitats polítiques i atenent al fet que, en aquests moments, al seu
projecte polític no hi figura la independència de Catalunya, s’abstindrà a la votació d’aquest
punt.
Intervé a continuació Francesc Azorín i, després de constatar que l’alcalde de Solsona és
vocal de l’Associació, demana com se’n va fer l’elecció, a la qual cosa respon David
Rodríguez i explica que, entre els membres de les entitats constituents, es va proposar
diversos alcaldes per als càrrecs, procurant que hi hagués representativitat de les capitals
de comarca, a més a més d’Arenys de Munt i Santpedor, així com diversitat política i
territorial.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és
aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, amb onze
vots a favor i una abstenció de la regidora Encarna Tarifa i Fernández (PSC).

5. Moció en defensa dels centres educatius municipals i del manteniment de la xarxa pública d’escoles
bressol
A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la moció que es porta a la consideració del Ple i que
es transcriu a continuació:
“Arran de l’anunci de la Generalitat de l’ajornament indefinit del pagament als ajuntaments del
finançament de les escoles bressol i de les escoles de música, l’Ajuntament de Solsona
reclama al Govern de la Generalitat, en primer lloc la seva plena responsabilitat en aquests
ensenyaments i, en segon terme, el suport irrenunciable als titulars locals d’aquests centres en
compliment de l’Estatut de Catalunya i de la Llei d’Educació de Catalunya.
En aquest sentit, manifestem que la important xarxa pública d’escoles bressol amb que compta
el país té el seu origen en una Iniciativa Legislativa Popular que va ser atesa a través d’una Llei
del Parlament de Catalunya. Per tant, el compliment de la Llei 5 de llars d’infants de qualitat, de
l’any 2004, és el producte d’un pacte legislatiu que respon a necessitats fonamentals
educatives, socials i de conciliació laborals del nostre país.
Considerem l’educació com un element estratègic prioritari de l’acció política, per avançar en la
consecució d’una societat molt més formada i cohesionada. Per aquest motiu, el món
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municipal, atenent al marc competencial i de col·laboració entre administracions que regula la
Llei d’Educació de Catalunya, aprovada amb el suport del 90 per cent del Parlament, reclama la
lleialtat institucional de la Generalitat per garantir d’una manera immediata el finançament de les
escoles bressol i de les escoles de música municipals.
Catalunya, amb el llegat històric del món local, ha fet un llarg recorregut per definir un model
propi de sistema educatiu que s’adeqüi i respongui als objectius de la Comunitat Europea, i en
aquest sentit s’ha distingit, en sintonia amb altres països més desenvolupats, en una major
oferta pública d’educació adreçada a les edats primerenques en comparació amb d’altres
territoris de l’Estat.
Les escoles bressol municipals, implantades en més de 500 municipis i atenent a prop de
70.000 alumnes, garanteixen el desenvolupament integral de l’infant, revertint d’una manera
directa sobre els futurs satisfactoris resultats dels ensenyaments de caràcter obligatori. Així ho
demostren les Ciències de l’Educació i així ho recullen els informes dels experts quan
consideren que l’educació dels infants de 0-3 anys són una de les mesures imprescindibles per
a garantir l’èxit escolar d’un país.
Significa una aposta ferma per la prevenció en termes de necessitats educatives o socials
d’alguns infants i per a la cohesió social de diversos col·lectius de la nostra societat. Els centres
educatius públics realitzen una important tasca en benefici dels fills de les famílies més
desafavorides, aportant un important valor a les mesures d’igualtat d’oportunitats i de
compensació de bagatges i entorns amb mancances econòmiques i/o culturals.
En aquests moments l’endarreriment indefinit en el finançament i el retard o la incertesa en la
convocatòria de les beques per a les escoles bressol per aquest curs, portaran en un breu
espai de temps a la inviabilitat de sosteniment d’aquest servei públic.
Els efectes de les polítiques educatives solen repercutir a curt termini sobre la qualitat del
servei, i a mig i llarg termini sobre els resultats del sistema educatiu, perquè el 0-3 anys
asseguren les bases del nivell educatiu del país, més ben preparat i més competitiu.
Els centres de titularitat municipal tenen un impacte directe en la comunitat, per a les polítiques
de conciliació i per a l’èxit del fet educatiu en tant que desenvolupen les capacitats de la
infància, el creixement artístic i l’accés als aprenentatges compensadors.
Per aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament de Solsona l’adopció dels acords
següents:
1. Recolzar la negociació per estudiar els mòduls de finançament dels centres de titularitat
municipal.
2. Reclamar una via immediata, amb un calendari concret, per liquidar el deute que prové de
l’any 2010.
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3. Mantenir l’actual xarxa pública de qualitat d’escoles bressol finançada per les
administracions públiques i les famílies.
4. Reclamar la convocatòria de beques de la Generalitat per tal de garantir la igualtat
d’oportunitats i l’equitat en l’accés al servei.
5. Mantenir el seu compromís amb l’educació 0-3 perquè no és només un servei que
garanteix la conciliació laboral i familiar, sinó que té un paper educatiu important en el
desenvolupament de l‘infant i en la contribució a la igualtat d’oportunitats.
6. Contribuir a disposar d’una àmplia i eficient xarxa d’escoles bressol, econòmicament més
sostenible.
7. Continuar apostant per uns serveis educatius municipals que mantinguin uns paràmetres
de qualitat econòmicament sostenible, si es manté la col·laboració i la corresponsabilització
entre administracions públiques.”
L’alcalde comenta que aquesta moció ve donada pel fet que no hi ha data de pagament del
deute que la Generalitat té reconegut amb els ajuntaments per al finançament d’aquests
centres educatius i que, en el cas de Solsona, supera els 278.000,00 €, dada a la qual cal afegir
el fet que encara es desconeix quina serà l’aportació per al nou curs.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és aprovada
per la unanimitat dels dotze regidors assistents a la sessió d’avui.

6. Moció per declarar Solsona municipi republicà
L’alcalde llegeix la moció que
continuació:

presenta a la consideració del Ple i que es transcriu a

“La Constitució espanyola de 1978 en el seu Títol II situa al rei com a cap d’estat i li
confereix un seguit de prerrogatives com són la inviolabilitat i la no subjecció a cap tipus de
responsabilitat. Afegeix, a més, que la corona és hereditària en els successors de l’actual
cap d’estat, de manera que s’anul·la la possibilitat del poble d’escollir el seu màxim
representant civil.
Aquests preceptes, inclosos en la principal figura normativa de l’ordenament jurídic d’un
territori, predetermina inevitablement les característiques de la resta de normativa que se’n
deriva. I, a més a més, posa de manifest l’acceptació, per part dels principals actors polítics
i socials que conviuen en aquest territori, d’uns principis no democràtics que perpetuen
determinats privilegis que no poden ser mai sotmesos a consideració de la ciutadania, per
ratificar-los o rebutjar-los.
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Aquesta concepció d’estat xoca frontalment amb el model d’estat republicà que situa a tots
els ciutadans iguals davant la llei i on la potestat per escollir el seu cap d’estat recau en la
sobirania popular. Un model de societat que passa per reconèixer ciutadans i ciutadanes
lliures i que entén la llibertat com a màxima expressió de la no dominació. Una forma
d’organització civil que recull els valors republicans com a màxims garants de la justícia, la
transparència, el retre comptes, l’exercici del poder amb humilitat. Una manera d’entendre
el poder diferent a com s’entén ara i que, prova d’això, comporta, per exemple, actituds
reprovables com ara l’opacitat del pressupost de la corona espanyola o casos de negocis
poc clars fent ús dels privilegis reials. En definitiva, el model republicà entén la societat de
forma no dogmàtica, plenament democràtica i premia la meritocràcia per sobre dels
privilegis injustificats i no legitimats.
Atès que a l’hora de plasmar aquests valors en el dia a dia de la gestió municipal s’adopta la
consideració que a l’administrat se’l tracta com un ciutadà i no com un súbdit, provoca, a
més, una relació amb la ciutadania més eficient, que s’explica per la major confiança,
participació i implicació que deriva del tracte entre iguals que s’adopta com a punt de
partida.
Atenent, per tant, aquests principis republicans, i expressant el nostre convenciment que
com a màxims representants democràtics de la ciutadania sentim la responsabilitat i
encàrrec de treballar per aprofundir la democràcia en la nostra nació i també en cada un
dels municipis que la configuren,
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Solsona l’adopció dels acords següents:
Primer. Declarar Solsona municipi republicà, entenent que aquesta forma de govern
representa la concreció dels principis de llibertat i d’igualtat millor que les altres.
Segon. Reconèixer els valors republicans com els necessaris a l’hora d’exercir les
responsabilitats municipals que es tenen encomanades.
Tercer. Fer arribar aquest acord a la presidència del Parlament de Catalunya, a la
presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya i a la presidència del Congrés dels
Diputats i del Senat.”
Intervé en primer lloc Encarna Tarifa, portaveu del grup municipal del PSC, i explica que el
seu partit defensa una societat lliure i igualitària en la que es respecti la pluralitat d’idees,
motiu pel qual s’abstindrà en la votació d’aquest punt.
Pren la paraula a continuació l’alcalde i explica que, tot i que no legalment, moralment el
contingut de la moció és molt significatiu i que cal fer pedagogia dels valors republicans.
L’alcalde també explica que, com ja va manifestar el dia de la seva investidura, una persona
que es presenta a la política no pot estat buida de contingut ideològic. La moció que es
presenta a la consideració del ple és un reflex de la seva ideologia política.
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Per la seva banda, el portaveu del grup municipal de CiU, Esteve Algué anuncia el vot en
contra dels regidors del seu grup i posa de manifest que, en aquests moments, havent-hi a
Solsona altres problemes prou importants, mocions com la que avui s’ha presentat fan que
la població se senti cada vegada més lluny de la política.
Algué acaba dient que si l’equip de govern considera que aquesta qüestió és prioritària,
abans de proclamar Solsona ciutat republicana s’hauria de convocar una consulta popular.
Tot seguit David Rodríguez, alcalde-president, diu que quan els hi va arribar la proposta de
moció va considerar que plasmava a la perfecció el seu ADN, les seves idees i valors.
Tot seguit la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és
aprovada, amb sis vots a favor de David Rodríguez i González (ERC), Salvi Nofrarias i Bellvehí
(ERC), Sara Alarcon i Postils (ERC), Maria Tripiana i Viladrich (ERC), Judit Cardona i Calvo
(ERC), Isabel Roca i Guitart (ERC);cinc vots en contra dels regidors Esteve Algué i Cardona
(CiU), Francesc Azorín i Montañà (CiU), Anna M. Viladrich i Barcons (CiU), David Manzano i
Soler (CiU) i Sílvia Torra i Vila (CiU) i una abstenció de la regidora Encarna Tarifa i Fernández
(PSC)

7.

Informes i resolucions

A continuació, i donant compliment a l’article 42.2 del ROF, la secretària dóna compte a la
corporació dels decrets que van del 75/2001 al 81/2011 i del 1/2012 al 5/2012, i que són les
resolucions preses per l’alcaldia des de la darrera sessió plenària ordinària.
Encarna Tarifa, regidora delegada d’Educació, dóna compte de l’escrit de suport que,
conjuntament amb el Consell Comarcal del Solsonès i els centres escolars, s’ha tramès a
diferents empreses de la ciutat demanant col·laboració amb la UEC L’Afrau.
La regidora delegada de Governació, Isabel Roca, informa de la redacció de la nova ordenança
reguladora de l’ocupació de la via pública amb terrasses, taules i cadires que es preveu dur a la
consideració del proper ple ordinari.
Per la seva banda, Maria Tripiana, regidora delegada d’Acció Social, informa de l’inici del
projecte “Rumors”, així com de la presentació de la mosca Puck en el marc del Pla Local
Estratègic Antidrogues del Solsonès (PLEAS), de la xerrada sobre ètica i diners en les diferents
religions i del curs de taixí que es farà a la sala polivalent.
Pren la paraula a continuació Salvi Nofrarias i, pel que fa a l’àrea d’Urbanisme, dóna compte
dels punts següents:
- pel que fa al quarto dels gegants, comenta que l’obra està pràcticament acabada i que
només resta pendent la pintura;
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- quant a les restes arqueològiques del Palau Episcopal, explica que les obres segueixen el
seu curs i que es preveu acabar-les a finals del proper mes de març o a començaments
d’abril;
- en relació a les obres d’urbanització del carrer de Mn. Serra i Vilaró, informa que s’han alentit
per vàries raons: és una zona molt obaga i les baixes temperatures impedeixen la col·locació
del paviment; la residència Pere Màrtir Colomés ha volgut aprofitar les obres per fer una
escullera que no estava prevista en el projecte. La nova escullera permet que els tubs dels
serveis es puguin soterrar i no hagin d’ésser aeris.
- quant a la cruïlla dels carrers de Pere Màrtir Colomés i de Mn. Serra i Vilaró, explica que s’hi
ha construït la rotonda definitiva i que només hi falta l’enllumenat;
- pel que fa al carrer de Francesc Ferrer i Guàrdia, comenta, d’una banda, que aquesta
mateixa setmana s’ha decidit que la direcció de l’obra la farà el mateix ajuntament i, de
l’altra, que la Generalitat només ha pressupostat la meitat del que s’havia previst, motiu pel
qual el grup d’ERC al Parlament ha presentat una esmena als pressupostos de la
Generalitat;
- en relació al Pla de Barris, informa que se n’endarrerirà el finançament, motiu pel qual es
parlarà amb les empreses per exposar-les-hi aquesta situació;
- pel que fa a la supressió de barreres arquitectòniques, dóna compte de la propera
adequació de la rampa d’accés al casal de cultura, a càrrec de la brigada municipal;
- finalment, i quant al carrer del Camp del Molí, està obert per un problema que hi ha a les
aigües fecals de la zona.
Continua encara amb la paraula Salvi Nofrarias i, en relació al servei municipal d’aigües, dóna
compte de dues fuites importants detectades darrerament i del fet que s’està incidint en el
cobrament d’impagats.
En relació a les regidories d’Hisenda i d’Administració, el mateix Nofrarias explica que
l’Ajuntament roman a l’espera que l’OAGRTL faci el pagament que li correspon a final de mes i
que, de no ser així, l’Ajuntament hauria de subscriure un confirming. D’altra banda, informa que
el cost de reparar les bretolades comeses a Solsona entre el 25 d’agost i el 22 de desembre de
2011 ha estat de 3.800,00 €.
Finalment, Salvi Nofrarias dóna compte dels acords que es van prendre al ple de la
Mancomunitat d’Aigües del Solsonès celebrat el dia 17 de gener.
A continuació, pren la paraula Sara Alarcon, regidora delegada de Cultura, i explica que el
proper dia 27 de gener se signarà el conveni de col·laboració amb l’Associació de Festes del
Carnaval de Solsona, alhora que dóna compte del contingut del Cicle d’Espectacles Infantils.
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Com a regidora delegada també del Vinyet, la mateixa Sara Alarcón informa que es busca la
manera de recollir l’opinió dels veïns d’aquest sector en relació a la proposta d’inventari de
camins que redacta l’Ajuntament.
Finalment, i quant a la regidoria de Salut, Sara Alarcón convida els regidors a la taula rodona
que es farà a la Cambra de Comerç el dia 27de gener.
La regidora delegada de Medi Ambient, Judit Cardona, dóna compte de les convocatòries de
subvencions del programa Renova’t, de l’Institut Català d’Energia, així com de la constitució del
Consell Municipal de Sostenibilitat el dia 29 de desembre de 2011.
Per acabar, pren la paraula David Rodríguez, l’alcalde, i dóna compte dels punts següents:
• El dia 24 de gener va tenir una reunió amb la Directora General dels Serveis Territorials
d’empresa i ocupació de la Generalitat de Catalunya, Sra. Bàrbara Minoves.
• Visita a Solsona, el proper dia 3 de febrer, de Carles Flamerich, director general de
Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya
• El dia 8 de febrer de 2012 Solsona serà seu d’una reunió del comitè federal de la FMC
• El 9 i 10 de febrer, es farà l’acte de reconeixement pòstum al llegat de Joan de la Rossa
L’alcalde també informa que s’ha començat la redacció del Pla Director de Promoció
Econòmica de Solsona, que redacta CEDRICAT.

8.

Precs i preguntes

Francesc Azorín formula els precs següents:
-

Ja fa temps que comenta que és urgent una intervenció a la corba de can Sala. Ara, a
més a més que no s’hi ha actuat, hi ha tres fanals fosos
Ha observat que darrerament hi ha molts fanals amb propaganda d’empreses
particulars. Caldria evitar aquestes practiques.
En el polígon Els Ametllers encara hi ha banderoles amb propaganda electoral del PP

Per la seva banda, Anna Viladrich planteja els precs i preguntes següents:
-

pel que fa al servei de recollida de deixalles i al contracte subscrit amb Oró Vila, SL,
palesa l’estat de brutícia en què es troben els contenidors a Solsona;

La regidora delegada de Medi Ambient, Judit Cardona, explica que l’empresa concessionària
del servei, Oró Vila, SL, té l’obligació de netejar-los una vegada cada mes, i dues vegades
mensuals a l’estiu i afegeix que ja es preocuparà d’aquest tema.
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-

en relació a les obres d’urbanització del carrer de Francesc Ferrer i Guàrdia, comenta
que el contracte, signat el 19 de desembre de 2011, dóna un termini de tres mesos i
mig per a executar les obres i aquestes encara no han començat.

Respon Salvi Nofrarias, regidor delegat d’Urbanisme, i explica que, en aquest cas, el problema
ha estat de l’Ajuntament, tant pel que fa a la determinació de la direcció d’obra com al
finançament.
-

quant al Pla de Barris, demana transparència en la informació que es dóna als
beneficiaris d’ajuts pel que fa a la data de cobrament;

Salvi Nofrarias contesta que, els primers anys de la llei de barris, un cop l’Ajuntament havia
certificat les inversions fetes, la Generalitat pagava els ajuts d’una forma bastant ràpida. Aquesta
tònica però el darrer any es va trencar i ajuts que l’Ajuntament confiava pagar a principi del
2011 encara no s’han pogut pagar perquè no s’ha cobrat la subvenció de la Generalitat.
-

finalment, comenta que al ple del darrer mes d’octubre, en debatre’s la taxa
d’urbanisme, es va dir que es començaria a aplicar l’autoliquidació el dia 1 de gener i
que, segurament, ja hi hauria redactada una proposta d’ordenança urbanística.

Respon Salvi Nofrarias i explica que el nou sistema de liquidació de les llicències urbanístiques i
de llicències d’obertura d’activitats es posarà en funcionament a partir del dia 1 de febrer. El
regidor també explica que als assabentats no se’ls cobrarà la fiança pels residus.
A continuació, Sílvia Torra, en relació a la memòria del Fons d’Emergència Social de l’any 2011,
demana que, a banda del desglossament per sexe i lloc de treball, es desglossi també per
nacionalitat d’origen.
David Manzano, per la seva banda, planteja els precs i preguntes següents:
-

pel que fa a l’àrea de Joventut, pregunta quines actuacions es duen a terme;

Respon Maria Tripiana i explica que, en col·laboració amb Joventut Solsonina, es comença a
treballar en la redacció del Pla Local de Joventut.
-

en relació a l’ordenança del soroll, demana que quan es redacti es tingui en compte la
previsió d’excepcions per a festes com el Carnaval i la Festa Major;

-

quant a l’IBI, pregunta si a Solsona hi haurà puja;

Respon el regidor delegat d’Hisenda, Salvi Nofrarias, i explica que hi haurà l’increment que ja
s’havia previst.
-

pel que fa al conveni que se signarà amb l’Associació de Festes del Carnaval de
Solsona, demana a la regidoria de Cultura que en detalli els aspectes més significatius;
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La regidora delega de Cultura respon que no en pot donar detalls atès que l’endemà hi ha una
roda de premsa per informar-ne.
-

en relació a les pilones que es proposa instal·lar al nucli antic, pregunta si el
finançament està relacionat amb la Llei de Barris i si l’equip de govern s’ho replantejarà;

En resposta al finançament, Salvi Nofrarias explica que, efectivament, està lligat a la Llei de
Barris i, pel que fa a la possibilitat de replantejar-s’ho, l’alcalde respon en sentit negatiu.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària actal.

Vist i plau
L'alcalde
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